
JANSEN Shark 
 Chytrá technologie na základě biologického výzkumu 

 

 

 

 

 

 

   

     
 



JANSEN Shark: 
Vědecký průlom 
pro váš prospěch 
 
Patentovaná struktura vnitřního povrchu potrubí poskytuje 
významnou výhodu zejména pro tlakovou ztrátu v zemích sondách. 

 
Nižší výkon čerpadla 
V porovnání s běžným hladkým potrubím je snížení tlakové ztráty 
až o 7%. To se okamžitě pozitivně projeví na požadovaném výkonu 
oběhového čerpadla a jeho spotřebě energie. Systémy 
s technologií JANSEN Shark mohou podle účinnosti čerpadla 
ušetřit 10% až 15% energie oběhového čerpadla. 
 
Konstrukce tepelného výměníku 
Zvětšený povrch vnitřní strany kolektoru zaručuje vynikající tok 
tepla i v potrubí s vyšší tlakovou odolností, tedy i sílou stěny.  
Díky tomu je fáze projektování a návrhu bezproblémová i 
s použitím konvenčních hodnot.  
 
Běžná instalace 
Rozměry zemních sond JANSEN Shark odpovídají běžně 
používaným typům. Použitý materiál nejvyšší kvality (PE100 RC) 
umožňuje snadné propojení např. pomocí elektrotvarovek. 
Zabudování probíhá běžným způsobem. 

 
Výhodné plnění 
Upravený vnitřní povrch způsobuje menší 
vnitřní objem potrubí. Proto je potřeba menší 
množství teplonosné kapaliny. S geotermálním 
systémem JANSEN Shark ušetříte až 4% 
nákladů na plnění ve srovnání s běžným 
hladkým potrubím. 

 

 

 



 
  2    Propojovací potrubí 

 

Propojovací potrubí mezi zemní sondou a tepelným 
čerpadlem může při použití běžných hladkých trubek 
způsobovat až 1/3 celkové tlakové ztráty systému.  
I toto potrubí je možné dodat s technologií 
JANSEN Shark. Tím se zvýší efektivita celého 
systému a provozní náklady poníží na minimum. 

 

 

 

  

 

 
  3    Plošný kolektor 

 

I plošné kolektory profitují z nižší tlakové ztráty.  
S technologií JANSEN Shark je možné použití delších  
okruhů. To vede k snazší instalaci a menšímu, 
tudíž levnějšímu sběrači. 

 

 

 

  

 

 

 
  1    Geotermální zemní sondy 

Výhodou systému JANSEN Shark je nižší 
tlaková ztráta v zemních sondách všech hloubek 
a provedení. U hlubokých sond je možné použít 
menší průměr potrubí, protože technologie 
JANSEN Shark kompenzuje zvyšující se 
tlakovou ztrátu.  

 



Naše kvalita 
Vaše jistota 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry 
 
Díky nejmodernějším výrobním 
technologiím a vysoce 
kvalifikovaným spolupracovníkům 
zaručuje značka JANSEN prvotřídní 
kvalitu a dlouhou životnost svých 
produktů. Produkty a výrobní 
procesy podléhají aktuálním 
kvalitativním standardům a jsou dle 
nich certifikovány a kontrolovány. 
 
 
Při otázkách na možnosti použití, 
stejně jako při požadavcích na 
podporu při projektování, neváhejte 
kontaktovat naše technické poradce. 

 

Korekční faktor pro JANSEN Shark 
Pro výpočet tlakové ztráty odvozený od běžných zemních sond 

Rychlost proudění m/s  
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Chytrá technologie: 
Rafinovaná souhra 
přírody a techniky 
 
 
S více jak 60 lety zkušeností ve vývoji a výrobě inovativních systémů je JANSEN jako švýcarská firma 

zárukou kvality a preciznosti, stejně jako high-tech řešení. 

Díky intenzivnímu výzkumu v oblasti proudění, pozvedl JANSEN efektivitu zemních sond na novou  úroveň. 

«Ten, kdo kopíruje velké mistry, jim tím prokazuje úctu», 

říká jedno čínské přísloví. Toto rčení si vzali k srdci 

vývojový inženýři firmy JANSEN a inspirovali se hned  

u krále moře: žraloka. 

Šupiny žraloka mají ostré žebrování, které vedou vodu 

podél těla. Jemné podélné žebrování na povrchu 

zamezuje příčnému proudění vody. V kombinaci s 

hydrodynamickým tvarem těla se žralok skrz vodu 

pohybuje rychlostí blesku - téměř bez odporu. 

 

Ve spolupráci s institutem pro energotechniku vysoké 

školy Rapperswil «IET/HSR» vyvinul JANSEN plastové 

potrubí, které kopíruje od žraloka efekt snižování 

odporu. Struktura vnitřního povrchu potrubí je 

optimálně uzpůsobena pro proudění cirkulující kapaliny 

a způsobuje výrazné snížení hydraulického odporu. 

Použitá technologie se již úspěšně využívá při stavbě 

letadel, větrných elektráren a lodí. Příroda ukazuje to, 

co potvrzují i testy: technologie JANSEN Shark 

překračuje dosavadní hodnoty dosažené běžnými 

geotermálními systémy.  

 

 



 

 


